
  

 
            SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

 
REQUERIMENTO PARA PARCELAMENTO ESTENDIDO – PPI 2014 

Para parcelamento dos créditos vencidos, decorrentes de Termos de Cessão, 
Permissão de uso ou de Remuneração Provisória. 

_____________________________________________________________________________ 
NOME DO REQUERENTE                                                                               CNPJ/CPF                                 

_____________________________________________________________________________
NOME DO PROCURADOR (se houver)                         CNPJ/CPF                       IDENTIDADE/ÓRGÃO 

_____________________________________________________________________________
EMAIL                                                                       TELEFONE FIXO                       TELEFONE CELULAR 

_____________________________________________________________________________
ENDEREÇO DO IMÓVEL: 

_____________________________________________________________________________ 
Nº do TERMO                                                   Nº do PROCESSO ADMINISTRATIVO  (TERMO OU RP) 

_______________________________________________________________________ 

Vem requerer ao Sr. Superintendente de Patrimônio Imobiliário da Prefeitura 
Municipal do Rio de Janeiro o BENEFÍCIO DO PPI- REDUÇÃO DE 30% DE JUROS E 

MULTA para pagamento parcelado, em ______ (_______________________) meses, 
com emissão de guia DARM para a 1ª parcela 

_______________________________________________________________________ 

Para análise do pleito, estou ciente de que devo apresentar no que couber, os seguintes 
documentos (original ou cópia autenticada): 
(   ) Identidade e CPF do requerente ou procurador; 
(   ) Procuração com firma reconhecida (se não for o requerente); 
(   ) Contrato Social ou Estatuto / Ata da Assembleia Atualizada (se pessoa jurídica). 

Estou ciente de que: 
1 – Os benefícios do Programa só se aplicarão se o parcelamento for requerido no prazo 
fixado, até 11/06/2014.  Débitos não quitados (ou não parcelados por falta de pagamento da 
1ª guia do parcelamento estendido), até esta data, serão inscritos em dívida ativa, tomando-se 
como base os valores originais do débito; 
2 - A ausência de pagamento de qualquer parcela do por prazo superior a sessenta dias 
acarretará no cancelamento parcelamento estendido, com o consequente  recálculo do débito 
original, sem qualquer benefício, e prosseguimento da cobrança; 
3 - A concessão do parcelamento estendido importa o reconhecimento da dívida e a 
consequente desistência de eventual ação judicial ou pedido de reconsideração ou recurso 
administrativo, com o encerramento do litígio, podendo o Município extinguir o processo 
administrativo e requerer a extinção do judicial. 

_____________________________________________________________________________ 
ASSINATURA DO REQUERENTE                                                                                    DATA         

_____________________________________________________________________________ 
DATA, NOME, MATRICULA E ASSINATURA DO SERVIDOR 


